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WEEK LEARNING OUTCOMES SOURCES/RESOURCES SUGGESTED ACTIVITIES 

WEEK 1  

   آموزشی ماحصل ) ُدعا ( :

طلبا چھوٹی چھوٹی نظموں کو  
اور سنتے اور سمجھتے ہیں 

 لُطف اندوز ہوتے ہیں 
موجودہ حاالت پر خود طلبا بھی  

ُدعا کا اظہار  اپنے الفاظ میں 
 کرتے ہیں ۔

 

 

 

ٹی کی شائع  -آر -سی-اینماخذ  : 
کردہ اردو کی درسی کتاب '  

کیا جاتا  ابتدائی اردو ' کا استعمال 
 ہے ۔

 

ہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں:      

ُدعا   کی طرح مختصر  نظمطلبا کو 
اس میں بچے  کو کہا جائے گا  لکھنے

اپنے گھر کے افراد، استاد کی مدد لے  
اور ساتھ میں نظم کی یاد   سکتے ہیں ۔

 دہانی کا کام بھی گیا ۔ 
  

WEEK 2  

 آموزشی ماحصل )اچھا لڑکا( 
اس مضمون سے میں طلبا 

ضروتمندوں کی امداد کرنے کا 
اس کے   فروغ پاتا ہے ۔ جذبہ 

عالوہ طلبا کے عادات واطوارکی  
طلباصحیح  اصالح کی جاتی ہے 

 امال اور خوشخط لکھتے ہیں ۔
 

 

 

اردو کی درسی کتاب  '  ماخذ : 
کیا جاتا  ابتدائی اردو ' کا استعمال 

 ہے ۔

 

 کو طلباہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں: 
ہر طالِب علم کو اپنی  انفرادی طور پر 

مختصر   اچھی عادتوں کے بارے میں
معلومات تحریر کرنے کی سرگرمی دی  

اس میں طلبا اپنے گھر کے   جائے گی ۔
 افراد اور استاد کی مدد لے سکتے ہیں ۔

WEEK 3  

طلبا  آموزشی ماحصل قواعد : 
اس سبق سے لفظ میں    ' وں ' 

واحد سے جمع بنانا کو مالکر 
عالوہ  سیکھیں گے اس کے 

اور آوازوں کی صحیح لفظوں 
 ادائیگی سے روشناس ہونگے ۔

 

 

 

  اردو کی درسی کتابماخذ   : 
کیا جاتا  کا استعمال  'ابتدائی اردو ' 

۔ہے   

 

طلبا کو ہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں: 
کو دیکھ کر اس سے  ویڈیو دئے گئے 

عادتوں  کمرہ جماعت میں اچھے  متعلق 
کا اظہار خیال کرنے کی آزادی دی  

 جائے گی۔ 

https://youtu.be/-2TbEqXMflI 

 

WEEK 4  

آموزشی ماحصل ) گھر اور  
میں زبانی اظہار طلبا : گھونسال( 

صالحیت کو اور غورو فکر کی 
بڑھاوا ملتا ہے ۔  طلبا نثراور نظم  

۔کے فرق کو سمجھتے ہیں  

 

 

'  اردو کی درسی کتاب ماخذ  : 
کیا جائے  ابتدائی اردو ' کا استعمال 

 گا ۔

 

طلبا کو  ہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں: 
گھر سے چڑیا کا گھونسال بنانے   اپنے

ویڈیو سے طلبا  کیلئے کہا جائے گا ۔اس 
گے۔ لُطف اندوز ہون  

 

https://youtu.be/vaDSKPmJN28 

 

https://youtu.be/-2TbEqXMflI
https://youtu.be/vaDSKPmJN28

